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Prestação de contas do ano de 2008 e proposta

orçamentária para 2009 estão na pauta da Aslemg
Para prestar contas de suas ativida-

des no ano que passou, a Aslemg convo-
ca seus associados para a assembléia-ge-
ral de prestação de contas referentes ao
exercício de 2008. A reunião será no dia

26 de fevereiro, quinta-feira, na cantina da
Associação, às 16 horas, em 1ª convoca-
ção, com a presença da maioria absoluta
dos associados, ou às 17 horas, em 2ª
convocação, com qualquer número de

associados. A convocação atende ao que
prevê o artigo 18 combinado com o arti-
go 19 do Estatuto da entidade. Esses dis-
positivos prevêem, em conjunto, que a  as-
sembléia-geral se reunirá ordinariamente,

todos os anos, na segunda quinzena do
mês de fevereiro, para discutir e votar o
balanço e o relatório anual da Diretoria
(inciso VI do parágrafo primeiro do arti-
go 18).

Nomeada comissão para atuar nas

próximas eleições da entidade
Atendendo ao que consta no

artigo 41 do Estatuto da Aslemg, o
presidente Sebastião Aleixo de Souza
Filho, o Tião, nomeou a Comissão
Eleitoral, composta de cinco mem-
bros para conduzir as eleições para a
diretoria da Aslemg, que se darão no
mês de março deste ano. Compõem
a comissão os seguintes membros:
Bárbara Sampaio (presidente), Mar-
celo Silveira, Guaraci Marques, Luís
Antônio Ribeiro e Juscelino Ribeiro.

Segundo o Estatuto, cabe à
Comissão Eleitoral: receber, para re-
gistro, as inscrições das chapas con-
correntes; conduzir os trabalhos
eleitorais, fiscalizando e fazendo
cumprir as normas; convocar, se ne-
cessário, auxiliares dentre os associ-
ados participantes da assembléia-
geral ordinária eleitoral, visando o
bom desempenho dos trabalhos da
comissão; estabelecer outras regras
não conflitantes com o Estatuto e
regulamentos, visando a regularida-
de dos trabalhos eleitorais; julgar, de

imediato e em única instância, os re-
cursos interpostos durante o pro-
cesso eleitoral; impugnar voto que
apresente rasura ou qualquer irregu-
laridade;

Também é papel da Comissão
Eleitoral fazer constar de ata os fa-
tos, impugnações, recursos e decisões
durante o processo, inclusive os per-
tinentes à assembléia-geral; promover
a apuração e conferir os votos depo-
sitados na urna; proclamar o resulta-
do oficial das eleições e encaminhá-
lo à diretoria, para divulgação; dar
posse aos eleitos; providenciar, junto
à diretoria, relação nominal dos as-
sociados votantes, livros de presença,
cédulas e todo material que julgar ne-
cessário à realização das eleições;
disponibilizar, aos representantes das
chapas concorrentes, a partir da data
de publicação do edital de convoca-
ção das eleições até o prazo final de
inscrição de chapas, cópia da relação
nominal dos associados votantes e
com direito a serem votados.

Proposta de orçamento para 2009

é aprovada pelo Conselho Fiscal
Por falar em contas, o Conselho

Fiscal aprovou, no dia 28 de janeiro,
quarta-feira, a proposta orçamentá-
ria da Associação para 2009, também

conforme prevê o Estatuto da As-
sociação (artigo 29, inciso IV). Veja

detalhes da proposta nas páginas

2 e 3

Associação conclui obras

de nova central de gás

Veja como ficou a central de gás da Aslemg após o término das obras



Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais

2

Diretoria (2006-2009)

Presidente: Sebastião Aleixo de Souza
Filho

Vice-Presidente:  Angélica Testa Saab

Diretorias

Administrativa: Míriam Pimentel Vieira
Araújo

Financeira: Mauro Lúcio de Paula

Comunicação Social: Carlos José de
Campos Máximo

Esportes: Antônio Pinto da Silva

Conselho Fiscal

Presidente: Pedro Chagas Lucca

Vice-Presidente: Dagmar de Oliveira
Braga

Membros efetivos

Valdir Israel da Silva

Sueli Teixeira Gomes

Neide Maria de Souza

Sérgio Ricardo de Paula

Grazyella Pereira Cavalcanti

Membros suplentes

Walderez Simões Abreu

José Maria Carneiro

Cláudio Ferreira Rocha

Maria de Fátima Lanna Trivelato
Paulo César Quintal Scofield Soriano

Expediente

O jornal da Aslemg é uma publicação da
Associação dos Servidores do Legislativo do
Estado de Minas Gerais
Rua Dias Adorno, 300 – Santo Agostinho
CEP: 30190-100 – Belo Horizonte (MG)
Telefones: (31) 3337-7788 e 2108-7900

Jornal Aslemg

Jornalista responsável:  Carlos José de
Campos Máximo –  Mtb 4642/MG

Redação e edição: Carlos José de
Campos Máximo

Diagramação e arte: Mauro Lúcio de
Paula

Fotografia: Marcelo Metzker

Impressão: Fumarc

Tiragem: 2.000 exemplares

Visite o site da entidade:

www.aslemg.org.br

Aslemg apresenta sua proposta de

orçamento para o exercício de 2009
Como explica a proposta orçamen-

tária de 2009 encaminhada ao Conselho
Fiscal,  o documento contempla também
a proposta orçamentária do VideoClube,
pelo fato de essa entidade ter ainda  vín-
culo legal com a Aslemg.

A proposta foi formulada com
base nos dados disponíveis nos balancetes
da Associação; relatórios gerenciais; cru-
zamento de dados do ano de 2008 com
o de 2009, através de planilhas elabora-
das para esse fim; reuniões com os geren-
tes dos diversos setores (Administração,
Cantina/Lanchonete e Videoclube); e con-
sulta a sites, para informações sobre índi-
ces a serem aplicados.

Em relação ao prazo estipulado
pelo Estatuto para entrega do documen-
to, o qual venceu em 15/11/08, a direto-
ria esclarece que o atraso foi informado
ao presidente do Conselho Fiscal e de-
veu-se a vários fatores. O primeiro foi a
necessidade de proceder à análise da pos-
sibilidade de conceder isonomia salarial
entre os funcionários da cantina/lancho-
nete. Essa isonomia não é obrigatória, mas
é entendida como justa, pois o mesmo
serviço é desenvolvido por pessoas com
salários diferentes. Contudo, sua repercus-
são no resultado financeiro desses setores
se mostrou extremamente negativa, levan-
do a diretoria a abandonar a idéia e
reelaborar a proposta orçamentária den-
tro dos parâmetros salariais vigentes.

Outro fator que contribuiu para o
atraso foi a análise do melhor método de

indicação de Receitas e Despesas da Can-
tina, à vista de todas as condições que cer-
cam seu funcionamento. O objetivo foi o
de conseguir um resultado sem prejuízos
no setor, considerando que, mesmo com

virem de parâmetro. Dessa forma, em
reunião com a gerente do setor, definiu-
se por compor o orçamento da Lancho-
nete com base no lucro pretendido por
período, com a necessidade de estar cons-
tantemente atento às despesas
operacionais e à Receita de vendas, para
se atingir a meta proposta. Isso porque o
custo fixo de Pessoal e as modificações
ocorridas nele têm pouca influência no
resultado final.

Na proposta orçamentária de
2009, também é explicado que não fo-
ram propostos investimentos novos na
Aslemg, para que não haja nenhuma des-
pesa a ser paga pela próxima Diretoria.
O documento ressalva que, na rubrica In-
vestimentos só está prevista  a despesa com
a reforma do ar-condicionado da Escola
do Legislativo, já estipulada em 2008 e não
cumprida devido à falta de recursos. O
entendimento é que, com a mudança de
Diretoria a partir de 1º de abril, é mais
conveniente que a nova Diretoria, junta-
mente com o novo Conselho Fiscal,
direcione as atividades da Associação, de
acordo com suas próprias propostas e
decisões.

O documento explica, por fim,
que as Receitas Administrativas podem
ter impacto positivo, com o reajuste da
mensalidade e aquisição de novos imó-
veis, que garantam outros aluguéis como
fonte de renda para a Aslemg. Veja ta-

bela com a proposta orçamentária na

página 3

SITUAÇÃO ATUALIZADA DAS

APLICAÇÕES

BANCO SALDO EM 5/1/09 SALDO EM 2/2/09

BB .............................. 2.296.255,16 ................................... 2.316.298,04

COFAL ...................... 2.049.536,14 ................................... 2.067.587,08

TOTAL ..................... 4.345.791,30 ................................... 4.383.885,12

o reajuste no preço da refeição a partir de
12/1/09, sofrerão reajuste em 2009 as
despesas com gêneros alimentícios, estru-
tura operacional e Pessoal. Ao fim, deci-
diu-se pela manutenção do modelo ante-
rior, baseado no número de dias úteis men-
sais, considerando-se o reajuste médio de
12% nas Receitas e de 7% nas despesas.

Nessa mesma perspectiva, a dire-
toria buscou analisar o melhor método
de indicação de Receitas e Despesas da
Lanchonete, posto que esse setor apresen-
tou grandes flutuações mensais de venda
em 2008, não podendo os dias úteis ser-

Na proposta

orçamentária de 2009,

também é explicado

que não foram

propostos

investimentos novos,

para que não haja

nenhuma despesa nova

a ser paga pela próxima

Diretoria.

Financeiro/Administrativo

Financeiro
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Observações:
(*) Como, a partir de abril/09, haverá nova Diretoria, não foram colocados qualquer investimentos nas áreas da Administração e da cantina/Lanchonete, de modo a permitir que essa nova Diretoria não
fique engessada nas propostas da atual Diretoria, podendo fazer seus próprios planejamentos, bastando, para que sejam aprovados, seu envio e aprovação pelo novo Conselho Fiscal. Os investimentos
que a atual Diretoria considera necessários nessas duas áreas serão passadas em termos de sugestões à nova Diretoria.
(**) O único investimento mantido para 2009 refere-se ao conserto do ar-condicionado da Escola do Legislativo, que vem sofrendo com esse problema já há algum tempo, entretanto, por falta de condi-
ções financeiras, não foi executado. O valor dele refere-se a um orçamento inicial, encaminhado à ASLEMG pela ALMG e foi colocado em dezembro/09, de modo a que a nova Diretoria tenha tempo hábil de
avaliar as condições financeiras para sua execução, bem como para providenciar orçamentos atualizados

Veja a tabela com proposta orçamentária para 2009
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DEMONSTRACÃO DO RESULTADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008

ASLEMG – CNPJ : 17.340.266/0001-86

R E C E I T A S

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO ................................................... 83.128,69
RECEITAS FINANCEIRAS ......................................................................... 285,87
RECEITAS CANTINA ............................................................................. 52.144,80
RECEITAS – LANCHONETE ............................................................. 57.531,82
FESTAS E EVENTOS.............................................................................. 14.520,00
RECEITAS VÍDEO CLUBE .................................................................. 13.910,50
RECEITAS FINANCEIRAS VÍDEO ......................................................... 162,22
RECEITA – (ALMG) ................................................................................ 22.241,64
RECUPERACAO DE DESPESAS ................................................................ 49,00
TOTAL DE RECEITAS........................................................... 243.974,54

D E S P E S A S

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO..................................... (69.639,98)

DESP.C/PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO .......................................... (46.192,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ....................................................... (23.410,28)
DESPESAS FINANCEIRAS ........................................................................ (37,21)
DESPESAS DA CANTINA .................................................... (56.686,71)

DESPESAS C/PESSOAL CANTINA ................................................ (16.692,61)
DESPESAS DIRETAS DA CANTINA .................................. (39.994,10)

DESPESAS DA LANCHONETE ......................................... (49.648,15)

DESPESAS COM PESSOAL ................................................................ (16.270,78)
DESPESAS OPERAC.LANCHONETE ............................................ (33.377,37)

DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS................................... (8.317,70)

FESTAS E EVENTOS.............................................................................. (8.317,70)
DESPESAS ALMG .................................................................. (23.762,43)

DESP.C/PESSOAL-ADM.(ALMG)..................................................... (23.762,43)
DESPESAS VÍDEO-CLUBE ................................................................. (6.603,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-VÍDEO ........................................ (1.798,99)
DESPESAS C/PESSOAL-VÍDEO CLUBE ........................... (4.804,77)

TOTAL DE DESPESAS ....................................................... (214.658,73)

RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS ............................. 29.315,81

RECEITAS FINANCEIRAS .....................................................29.023,23

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS BURITIS ..........................29.023,23

RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS ........................................58.339,04

Associação já conta com novo

sistema de canalização de gás
Resolvendo um problema que vinha

se arrastando desde 2006, a Aslemg con-
cluiu, enfim, as obras do novo sistema de
canalização de gás. Segundo o presidente
Tião, naquele ano, houve um vazamento
de gás e o Corpo de Bombeiros solicitou
que a Associação fizesse uma série de
mudanças. Como o prédio onde está ins-
talada a Aslemg pertence à Assembléia
Legislativa, a Casa teve que fazer um pro-
jeto para as modificações. Concluído esse
projeto, a Aslemg passou a fase de execu-
ção das obras, as quais foram concluídas
em janeiro de 2009.

Constam das obras: construção de
uma nova central de gás na laje acima da
entrada do estacionamento da ALMG na
rua Araguari; nova canalização; pintura na
cor apropriada para identificação de tu-
bulação de gás (amarelo); demolição da
antiga central de gás, com conseqüente
reestruturação do piso; confecção de es-

truturas metálicas necessárias – escada de
acesso e vigas de metal.

Com todas essas mudanças, alte-
rou-se também a forma de fornecimen-

to do gás. Em vez da compra de botijões
de gás, o reabastecimento é feito pela pró-
pria empresa fornecedora, através de ca-
minhões-tanque.

Financeiro

Administrativo

Antes das obras, eram comprados bujões; agora, a empresa reabastece os cilindros

Claro oferece planos banda

larga 3G na Aslemg
A Aslemg firmou convênio temporário com a Claro,

até 28 de fevereiro, para venda de planos Banda Larga

3G. Os interessados devem comparecer à Recepção da
Aslemg para conhecer o produto e experimentá-lo.

Veja o quadro

do Espaço de

Exposições

para fevereiro

• 2 a 6 de fevereiro

Instituto Efigênia Vidigal
(3232-8705) – colégio; Aliança
Plan (3241-3303) - plano
funerário

• 9 a 13 de fevereiro

Adiléa Mendes (2515-7209
9103-1739) - semi-joias, calçados
e bolsas

• 16 a 20 de fevereiro

Flávia (3377-1386) – artesanato;
Wander (8416-2297) - artesanato
(caixas de madeira e chinelos


